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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar para discussão dos resultados referentes ao 1T17.
O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no site www.ultra.com.br/ri, e pela plataforma do Engage-X.
Hoje, quem irá conduzir esta teleconferência será o Sr. André Pires, Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores da Ultrapar, junto com executivos da Companhia.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Após a
apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções
adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no
website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas.
O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento, por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições
econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o
desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente
daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Pires, que iniciará a conferência. Por
favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires:
Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir o
desempenho da Ultrapar no 1T17. Estão aqui comigo para me ajudar a responder suas
perguntas os diretores dos nossos negócios e o time de Relações com Investidores.
Começando pelo slide três, eu gostaria de iniciar a discussão de hoje com uma visão geral
dos acontecimentos dos últimos três meses, desde o nosso último call.
O cenário macroeconômico do 1T17 ainda permaneceu desafiador, mas já vemos sinais
de uma gradual recuperação da economia brasileira, beneficiando assim nossos
segmentos mais correlacionados ao desempenho do PIB.
Um ambiente mais estável, aliado aos investimentos e iniciativas estratégicas em
implantação, nos permitem maior visibilidade para seguir na rota de crescimento
sustentável do Ultra em 2017 e no longo prazo.
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Ao longo do 1T17, desembolsamos R$485 milhões em investimentos na ampliação da
nossa escala e qualidade das operações, intensificando nossas ações de diferenciação e
modernização.
Seguimos com nosso plano de expansão por meio da ampliação das redes de postos
Ipiranga, de revendas da Ultragaz e de lojas da Extrafarma. Também continuamos com a
construção da nova planta de alcoxilação nos Estados Unidos, pela Oxiteno.
Obtivemos em fevereiro a aprovação da ANTAQ para expansão da capacidade no Porto
de Itaqui pela Ultracargo, e o processo foi remetido à Secretária Nacional dos Portos. Vale
lembrar que temos na Ultrapar para este ano planos de investimentos orgânicos de R$2,2
bilhões.
Em paralelo, temos trabalhado em outras frentes de crescimento e geração de valor, das
quais uma se materializou recentemente: obtivemos a aprovação do CADE para criar uma
nova empresa de lubrificantes, em uma parceria entre Ipiranga e Chevron. Estamos
fazendo agora o detalhamento da integração para, até o final do ano, criarmos uma
empresa única, abrangendo o negócio de lubrificantes das duas empresas.
Além disso, arquivamos a petição da aquisição da Liquigás junto ao CADE, e a operação
encontra-se em análise na Superintendência Geral. Lembrando que a aprovação do CADE
é uma condição precedente para consumação da operação. Até lá, Ultragaz e Liquigás
permanecerão como concorrentes, conduzindo suas operações em seu curso normal.
Com relação à ALE, estamos trabalhando para chegar a uma decisão do Tribunal
Administrativo do CADE, o que deve acontecer nos próximos meses.
Mais recentemente, anunciamos uma emissão de CRAs, com prazos e custos bastante
favoráveis. Captamos R$1 bilhão, com custo de captação de 94,6% do CDI e prazos de
cinco e sete anos, reduzindo nosso custo médio e alongando o perfil do nosso
endividamento.
Como eu disse, nossas iniciativas orgânicas e inorgânicas fortalecem nossas avenidas de
crescimento, e estamos confiantes nos benefícios que elas trarão para nossos negócios e
para a sociedade em geral.
Passamos agora para o slide número quatro, falando sobre Ipiranga. Para a Ipiranga, o
ano de 2017 tem como uma das alavancas de crescimento a expansão mais acelerada da
rede de postos, sendo que os benefícios serão vistos conforme a maturação dos negócios.
A rede de postos cresceu 6% na comparação anual, com uma adição líquida de 407 postos
nos últimos 12 meses e de 85 postos no trimestre. Essa adição é atípica para primeiros
trimestres, que costumam ter ritmo mais lento de investimentos e adições. Tivemos o
fechamento de 127 postos nos últimos 12 meses, e somente sete no trimestre, dentro da
nossa média histórica, fechando março com 7.648 postos.
O volume da Ipiranga no 1T17 apresentou queda de 6% em relação ao 1T16, uma queda
inferior à de 14% apresentada entre quartos trimestres dos anos anteriores.
O ciclo Otto apresentou redução de 3% na comparação anual, refletindo principalmente o
cenário econômico ainda desafiador, com a deterioração dos dados de emprego. No
entanto, vale destacar que a queda vem se reduzindo mês a mês, e os investimentos em
abertura de postos continuarão contribuindo progressivamente para recuperação dos
volumes.
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Já em relação ao diesel, tivemos redução de 10% em comparação ao 1T16,
acompanhando o desempenho da economia e a menor participação nos segmentos de
grandes consumidores e TRR.
Dessa forma, chegamos ao EBITDA de R$705 milhões no 1T17, praticamente estável em
relação ao 1T16, apesar do menor volume e dos movimentos de custos.
Vale ressaltar que ao longo do 1T tivemos, por parte da Petrobras, movimentos nos custos
dos derivados, sendo um aumento e duas reduções no diesel, e duas reduções na
gasolina.
Olhando agora para o trimestre em curso, esperamos a continuidade da tendência
observada no 1T, tanto em volume, melhorando progressivamente, como em EBITDA.
Continuamos com a visão de um crescimento mais acentuado no segundo semestre,
mantendo a perspectiva de crescimento no ano.
Passando agora para Oxiteno, no slide número cinco, onde no 1T17 continuamos a ver um
movimento de recuperação dos volumes, com um aumento de 8% em relação ao 1T16.
Decompondo o número, o volume de especialidades no mercado interno apresentou
aumento de 5% comparado ao 1T16, sendo esse o terceiro trimestre consecutivo de
crescimento, e também reflexo da gradual recuperação da economia brasileira. Destacamse os segmentos de petróleo, tintas e vernizes e fluídos automotivos.
No mercado externo, o crescimento de 13% é resultado de maiores vendas nos Estados
Unidos, devido ao pré-marketing da nossa expansão em Pasadena, Texas, com foco no
mercado agroquímico.
Em relação às commodities, o volume cresceu 10% na comparação anual, refletindo maior
demanda por esses produtos.
Neste trimestre, o Real ficou em média 20% mais apreciado frente ao dólar versus o mesmo
trimestre do ano anterior, continuando a tendência que vimos ao longo dos últimos
períodos.
Os custos de matérias-primas também continuaram crescendo, principalmente no óleo de
palmiste, com o preço do 1T17 48% maior em relação ao 1T16. Dessa forma, o EBITDA
da Oxiteno totalizou R$62 milhões no 1T17, queda de 69% comparado ao 1T16,
principalmente em função do efeito do patamar de câmbio R$0,77 mais apreciado e do
maior custo de certas matérias-primas.
Como efeito pontual deste trimestre, tivemos a reversão da provisão de R$49 milhões
relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo para o PIS/COFINS, levando a um EBITDA
reportado de R$112 milhões.
A reversão foi baseada na conclusão do julgamento pelo STF, que decidiu pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS no cálculo, e está amparada na assessoria
jurídica da Companhia.
Como falado no ano passado, 2017 será um ano de preparação da estrutura da Oxiteno
nos Estados Unidos para expansão. Ao longo desses últimos meses, evoluímos no
desenvolvimento da nova planta, cuja parte reacional está sendo construída na Tailândia
e será transportada em módulos para os Estados Unidos para montagem, com conclusão
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prevista para o início de 2018. Neste ano, portanto, temos gastos pré-operacionais com a
planta dos Estados Unidos que também reduzem o EBITDA em um primeiro momento.
Para o trimestre em curso, esperamos a continuidade do crescimento de vendas de
especialidades no mercado interno. No entanto, a volatilidade de preços de matériasprimas e de câmbio segue pressionando as nossas margens, com efeito adicional de perda
de estoque em função da queda acentuada do preço do PKO.
Passando agora para a Ultragaz, no slide seis. A Ultragaz continuou apresentando
crescimento de volumes, mesmo com o fraco desempenho da economia. No 1T17, o
volume de vendas consolidado atingiu 414.000 toneladas, crescimento de 2% em relação
ao 1T16.
Assim como nos períodos anteriores, esse crescimento é reflexo dos investimentos em
novas revendas no segmento envasado e da captura de novos clientes no segmento
granel, com destaque para os segmentos industrial e condomínios. Os dois segmentos
apresentaram crescimento de 2% no período.
No segmento granel, o crescimento segue a estratégia de criação de novos nichos de
mercado e diversificação de soluções para uso do GLP, como, por exemplo, no mercado
de usinas de asfalto, com crescimento significativo ano contra ano.
Além da captura de clientes e revendas, as iniciativas da Ultragaz tendem à diferenciação
e oferta de maior conveniência e comodidade aos consumidores que agregam qualidade
e valor ao nosso negócio.
Tendo em vista as iniciativas de expansão e diferenciação da Ultragaz, o EBITDA
apresentou crescimento de 11% na comparação anual.
Para o trimestre em curso, o ritmo de crescimento no granel tende a reduzir-se, em função
de uma base mais forte no 2T16, quando as vendas para o segmento industrial foram bem
fortes. Em relação ao EBITDA, a tendência de crescimento do 1T17 permanece.
Vamos falar agora sobre nosso negócio de armazenagem de granéis líquidos, a Ultracargo,
passando para o slide número sete. A armazenagem média da Ultracargo apresentou
aumento de 6% em relação ao 1T16, em decorrência, sobretudo, da maior movimentação
de combustíveis nos terminais de Suape e Aratu.
A utilização de capacidade média no 1T17 ficou em 89%, mesmo levando em consideração
a área que ainda não está operando em Santos.
A Ultracargo reportou EBITDA de R$22 milhões no 1T17, queda de 33% na comparação
anual, devido principalmente ao adiantamento de seguros no valor de R$30 milhões no
1T16, tornando a base de comparação mais forte para o 1T17.
Na mesma comparação, excluindo despesas e seguros relacionados ao incêndio em
Santos, cujos valores aparecem no gráfico à direita, o EBITDA aumentou 48%, devido à
maior armazenagem média e à tarifa média também superior.
Para o trimestre em curso, continuamos observando uma forte movimentação de
combustíveis. A tendência observada permanece, com o mesmo patamar de EBITDA visto
no trimestre anterior. Vale lembrar que no 2T16 também tivemos adiantamento de seguros,
também no valor de R$30 milhões, o que afetará a base de comparação do EBITDA no
próximo trimestre.
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Passando agora para o slide número oito, com Extrafarma, ela encerrou o 1T17 com 321
lojas, um aumento líquido de 60 lojas em relação ao final do 1T16. Ao longo do trimestre,
inauguramos 12 novas lojas e tivemos seis fechamentos.
A receita bruta da Extrafarma apresentou aumento de 28% em relação ao 1T16,
principalmente em decorrência do maior número médio de lojas e ao same-store sales de
24%. Na mesma comparação, o faturamento da Abrafarma cresceu 9%.
O EBITDA do 1T17 da Extrafarma totalizou R$4 milhões, queda de R$1 milhão em relação
ao 1T16, impactado principalmente por despesas não-recorrentes de R$11 milhões
relacionadas a indenizações e à transferência do CD de Belém para a cidade vizinha,
Benevides, em uma instalação mais moderna e com melhores condições logísticas.
Excluindo essas despesas, o EBITDA seria de R$15 milhões, bem acima dos R$5 milhões
reportados no 1T16.
Nossa expectativa é de seguir com forte crescimento de faturamento e EBITDA. Vale
lembrar, porém, que no faturamento o ritmo de crescimento deverá ser menor devido ao
reajuste de medicamentos anunciado pela CMED, que foi de 4%, bem abaixo dos 12% de
abril de 2016.
Indo para o último slide, número nove, para encerrar a apresentação de hoje, eu gostaria
de reforçar nossa estratégia e as prioridades que traduzem as expectativas para o ano de
2017.
Como vimos, ao longo dos últimos trimestres temos observado melhoras graduais no
ambiente operacional dos nossos negócios, indicando a recuperação dos volumes ligados
aos segmentos mais correlacionados ao desempenho da economia.
Nossos investimentos, senso de oportunidade e disciplina no uso de capital nos trouxeram
até aqui, e fazem com que estejamos preparados e fortalecidos para essa retomada.
Para 2017, estamos confiantes no desempenho dos nossos negócios e no crescimento
sustentável do Ultra, com a expansão mais acelerada da rede de postos Ipiranga, o foco
em especialidades, inovação e expansão internacional na Oxiteno, a estratégia de
diferenciação na Ultragaz, a retomada do terminal de Santos da Ultracargo, e a expansão
mais acelerada da Extrafarma.
Completo aqui o que havíamos preparado para hoje. Agradeço a atenção de todos vocês,
e agora estou à disposição para perguntas. Muito obrigado.
Gustavo Allevato, Santander:
Bom dia a todos. Eu tenho três perguntas, duas relacionadas à Ipiranga. A primeira,
relacionada ao ambiente competitivo, como vocês estão enxergando esse começo de ano?
Olhando alguns dados mensais da Fecombustíveis, estamos vendo que o seu preço médio
de gasolina em fevereiro e março ficou abaixo do seu principal competidor. Se, na sua
visão, essa é uma mudança de estratégia, ou é linha com o que vinham fazendo no ano
passado. Eu gostaria de entender melhor o que vocês estão enxergando daqui para frente.
A segunda pergunta é relacionada à parte de evolução de margem para o 2T. O que
podemos esperar de margem para o 2T de EBITDA por m³? Obviamente, dependerá do
que acontecerá com o preço da Petrobras, mas olhando tudo mais constante, há de se
esperar uma compressão de margem?
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E minha última pergunta, vimos uma recuperação de volume de diesel sequencial, olhando
os dados mensais. Dado que quase 50% do seu volume é B2B, gostaria de entender se
isso está vindo de novos contratos, TRR, se vocês poderiam nos dar alguma informação
adicional. Obrigado.
André Pires:
Gustavo, obrigado pelas perguntas. Começando pela sua primeira pergunta, relacionada
ao ambiente competitivo e à flutuação de preços, não vemos nenhuma mudança na
estratégia da Ipiranga. A estratégia é essa, que vimos realizando e executando nos últimos
meses.
Sempre os encorajamos a evitar olhar dados pontuais, que muitas vezes não significam
necessariamente uma conclusão específica. O que podemos dizer em relação a isso é que
nossa estratégia de expansão do nosso número de postos vem sendo executada, e isso já
vem se refletindo na melhora do volume relativo.
Mas não há nenhuma mudança específica de estratégia relacionada a preço. O preço
realmente depende do custo de derivados adquiridos pela Ipiranga.
Em relação à evolução da margem no 2T, eu comentei quando fizemos o call de resultados
relacionado ao 4T que o crescimento da margem medida por EBITDA em Reais por m³
seria menos intenso do que foi ao longo de 2016.
Você olhou o 1T17 em relação ao 1T16, em que esse crescimento foi de 6%, e devemos
continuar tendo uma evolução de margem positiva nos próximos trimestres, mas, como eu
disse anteriormente, em um ritmo de crescimento mais lento. Mas é mais uma evolução
positiva, sim.
Quanto à questão da recuperação do volume de diesel, de fato, olhando mais no curto
prazo, houve uma recuperação de volume, principalmente em TRR, e também B2B, porque
havia caído a venda para esses segmentos no 4T. Então, é uma recuperação normal em
um mercado um pouco mais spot, principalmente no caso do TRR.
Então, essa é a recuperação de uma queda de volume mais acentuada no 4T, que
recuperamos agora no 1T.
Gustavo Allevato:
Está claro, André. E se você me permite uma pergunta adicional, olhando o resultado
consolidado, vocês tiveram um ganho de variação cambial positivo, devido à apreciação
do câmbio. No ano passado, mesmo com a apreciação do câmbio, esse efeito não
apareceu nos resultados. Como podemos olhar daqui para frente? Se o câmbio apreciar,
será um resultado positivo, se depreciar será negativo? Só para tentarmos projetar com
mais precisão os seus resultados.
André Pires:
Gustavo, só para lembrar, quando você olha a linha de variação cambial, não é
simplesmente uma variação cambial do valor da dívida que está em USD, mas é
principalmente a marcação a mercado dos hedges cambiais nas importações da Ipiranga.
É isso que impacta mais.
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Então, a flutuação é muito mais do cupom cambial efetivamente, que não necessariamente
guarda correlação com a flutuação do câmbio, depende de prazo e da volatilidade do
mercado, do que o câmbio em si. É basicamente a volatilidade dos cupons cambiais.
Lembrando que, no final do dia, essa volatilidade desaparece. Na hora que o hedge é
concluído, na hora que a operação termina, isso se anula efetivamente. Mas há volatilidade
ao longo do tempo pela marcação a mercado.
Gustavo Allevato:
Está claro, André. Obrigado pelas respostas.
Diego Mendes, Itaú BBA:
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas, também. A primeira, com relação à ALE, se você
poderia comentar se há algum tipo de provisionamento no contrato para volume e número
de postos que devem ser entregues para vocês na hora que o deal for fechado. O que
temos visto, pelo menos pelo dado do Sindicom, é que o volume de ALE tem tido uma
performance um pouco mais fraca.
A segunda, com relação à abertura de postos, como você comentou, houve uma abertura
de postos bastante grande no 1T, o que não é o normal. Então, como devemos pensar a
abertura de postos ao longo dos próximos trimestres? Se deve cair no 2T e no 3T e voltar
mais forte no 4T, ou de se deve ser um negócio melhor distribuído ao longo do ano.
E por último, se pudesse falar como está o repasse do custo da matéria-prima,
principalmente o óleo de palmiste, para os consumidores finais da Oxiteno, para
entendermos como essa margem, excluindo o câmbio, deve performar ao longo do ano.
Obrigado.
André Pires:
Se eu entendi bem a sua primeira pergunta em relação à provisão no contrato sobre queda
de volume da ALE vis-à-vis a data em que assinamos o contrato, ou seja, se o volume cai,
se há perda de market share dele, não, não há nenhuma provisão nesse sentido.
Assim como outras aquisições e contratos dessa natureza, a empresa que é comprada tem
que conduzir seus negócios no ciclo normal de condução das suas atividades, mas não
existe provisão pela queda de volume.
O que existe, sim, é se eventualmente os remédios que forem impostos significarem algum
tipo de perda de volume, aí existe um ajuste de preço, nesse caso. Mas não para queda
de participação de mercado ou de volume que eventualmente aconteça durante o período.
O único ajuste que existe, como sempre, quando se faz o pagamento, é o ajuste final de
variação de capital de giro e variação de dívida, é claro, como em todo contrato dessa
natureza.
O segundo ponto, em relação à abertura de postos, sim, esperamos que esse ritmo de
abertura de postos no ano de 2017 tenha um comportamento mais equitativo, mais linear
do que tem sido no passado, e do que foi especialmente em 2016.
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Nós aceleramos esse ritmo de abertura de postos a partir do 3T, mas principalmente do
4T, e esse pipeline está permitindo que esse ritmo continue acelerado. Portanto,
deveremos ter de fato uma distribuição mais equitativa ao longo de 2017.
Sobre a Oxiteno, se entendi bem a sua pergunta, o repasse de preços da alta do PKO, na
cadeia de produtos da oleoquímica, que é onde o PKO é utilizado como matéria-prima, em
torno de 50% dos produtos não guardam relação com o preço da matéria-prima. Então, o
repasse acontece para parte dos produtos, e não para todos eles.
Outro ponto que mencionamos, e vale chamar a atenção, é que há ajustes positivos de
estoque quando o preço do PKO sobe e ajustes negativos quando o preço do PKO cai.
Então, a margem vai se beneficiar à medida que o preço do PKO caia, mas demora um
pouco mais, porque há um ajuste de perda de estoque antes de conseguirmos ver
efetivamente a recuperação da margem.
Diego Mendes:
Está ótimo. Muito obrigado.
Felipe Santos, JPMorgan:
Bom dia. André, deixe-me primeiro lhe pedir um favor: eu gostaria de saber se você poderia
revisar e repetir os guidances da indicação que vocês deram de crescimento por segmento,
porque, do lado de cá, a conexão está um pouco ruim e não consegui pegar todos eles. Eu
entendi que Ipiranga será similar ao que foi neste trimestre corrente, mas nos outros não
ficou claro, a ligação está um pouco baixa.
Minha segunda pergunta é se poderia passar novamente pelo timeline da aquisição da
Alesat e da Liquigás. Em que pé estamos, e como isso está em relação ao que vocês
esperavam no começo do ano para incorporação dos dois ativos? Obrigado.
André Pires:
Na verdade, o que damos são basicamente algumas expectativas, mas não guidances.
Mas vamos lá: Ipiranga é isso aí, um crescimento de resultado mais ou menos alinhado
com o 1T, porém com uma expectativa de crescimento mais acentuado no segundo
semestre e também no ano como um todo, volume e EBITDA, nesse caso.
Oxiteno, um trimestre relativamente semelhante ao 1T; a Ultragaz mantendo o ritmo de
crescimento que observamos no 1T no 2T; Ultracargo também em linha com o 1T, e
lembrando que existe um 2T, no caso da Ultracargo, também do ano passado, com
adiantamento de R$30 milhões de seguros.
Na Extrafarma, a continuidade do ritmo acelerado de expansão, tanto de faturamento
quanto de EBITDA, mas lembrando que no ano passado o reajuste da CMED foi de 12%,
neste ano foi de 4%, e esse ritmo de crescimento não será tão acentuado quanto foi no
ano passado. Em resumo, é isso.
Em relação ao timeline, estamos em fases diferentes. No caso específico da ALE, o
assunto já está no Tribunal Administrativo do CADE, e acreditamos que isso deva ser
decidido nas próximas semanas ou próximos poucos meses.
No caso da Liquigás, o arquivamento formal foi feito no início de abril, o processo ainda
está no âmbito da Superintendência Geral, a Superintendência Geral emitirá um parecer
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e, a partir desse parecer, o processo se desenvolve. Então, continuamos com a expectativa
de que a operação com a Liquigás deve ter sua conclusão entre o final deste ano e o
começo do ano que vem.
Felipe Santos:
Maravilha. Obrigado.
Luiz Carvalho, UBS:
Bom dia, André. Eu também tenho algumas perguntas. Se puder começar com Ipiranga,
talvez voltando a um ponto que você mencionou, vocês reiteram que não houve mudança
na estratégia e, no entanto, como você colocou, já vemos um início de recuperação de
market share, e talvez uma margem um pouco menor em função dos dados que
conseguimos enxergar.
Eu gostaria apenas de entender, quando você faz o comentário de que a margem deve
continuar crescendo, talvez menos que em 2016, que cor você pode dar do ponto de vista
de magnitude. Podemos esperar inflação mais alguma coisa, inflação menos alguma
coisa? Em linha com inflação? Só para entender como essa sua recuperação de volume
talvez converse com a margem.
E aí, fazendo duas outras perguntas, uma com relação à Alesat, talvez em ângulo um
pouco diferente, dado que estamos chegando muito próximo do desfecho, da aprovação
ou não pelo CADE, em que nível está a discussão? Qual é o tipo de pergunta que vocês
têm recebido, o tipo de concentração? Qual é a preocupação que poderia estar causando
em vocês nessa proximidade?
E em relação à Liquigás, dado que vocês fizeram agora o filing oficial, gostaria de saber se
você pode abrir que tipo de informações preliminares o CADE solicitou dos estudos que
vocês fizeram nesse período, desde o anúncio do acordo com à Petrobras até de fato o
filing. Obrigado.
André Pires:
Luiz, vamos começar pelas suas perguntas em relação à Ipiranga e à mudança de
estratégia. De fato, sempre viemos dizendo para vocês, comentando que não há uma
mudança de estratégia específica da Ipiranga. Nós não temos um objetivo de market share
específico. O objetivo da Ipiranga é a sustentabilidade econômica do negócio e a sua
expansão orgânica através do aumento do número de postos.
O que podemos dizer com bastante tranquilidade é que essa aceleração da expansão da
nossa rede está começando a trazer os benefícios, e trará ainda mais benefícios, à medida
que esses postos vão atingindo sua maturidade. Essa é a estratégia que a Ipiranga sempre
tem tido. Em alguns anos essa expansão foi mais lenta, em outros foi mais acelerada. A
partir do 3T16 isso acelerou, e entramos no ano de 2017 com uma expansão acelerada, e
é isso que está trazendo fluxo. Isso que é importante.
Em relação à margem, eu os encorajaria a focar menos na margem e focar especificamente
no que a Ipiranga tem entregado de crescimento absoluto de EBITDA, que no ano de 2016
não veio para o volume, pelo contrário, o volume foi negativo, e no ano de 2017, como
venho dizendo, será uma combinação de um contínuo avanço da margem, mas em um
ritmo menor, e também de um avanço de volumes. E essa combinação deverá fazer com
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que a Ipiranga reporte um EBITDA no ano de 2017 com crescimento muito parecido com
o que foi o crescimento de 2016.
Isso que é importante, é isso que vimos dizendo e é isso que vimos entregando. Pode
haver eventualmente, dentro de alguns meses ou trimestres, diferenças pontuais, mas ao
longo do ano de 2017 deveremos enxergar um desempenho de EBITDA com uma curva
mais inclinada para o 2S, semelhante ao que foi o desempenho do EBITDA da Ipiranga em
2016. Isso é importante.
Em relação aos processos do CADE, não devemos e nem podemos discutir o andamento.
Repito o que eu disse na pergunta anterior, isso está na fase final no Tribunal, no caso da
ALE, e na Liquigás está no início. Nós estamos endereçando e discutindo as preocupações
que o CADE tem, e acreditamos que teremos um resultado positivo em ambas as
situações.
Luiz Carvalho:
OK. Obrigado.
Felipe Gouvêia, Bradesco:
Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Duas perguntas, do nosso lado. Primeiro com
relação à dinâmica de importação, vimos que mesmo com a queda de preço da Petrobras,
a importação de combustível continuou muito forte. Eu gostaria de saber se mudou um
pouco a sua cabeça com relação à estratégia em cima disso, e se faria sentido pensar em
construção de capacidade. Ouvimos de alguns players da indústria de um começo de
movimentação para talvez uma criação de capacidade nos portos, o que é visto como o
maior gargalo para a importação. Essa é a primeira pergunta.
E a segunda, com relação ao breakdown das vendas nos combustíveis, faz sentido
aumentar a venda de diesel para TRR e para B2B? Eu pergunto isso porque, com uma
margem um pouco melhor do diesel, pelo menos nos dados reportados por uma
associação, a justificativa que teríamos é de que seria um aumento para TRR e B2B, que
têm uma margem menor que o varejo. A pergunta é se faria sentido a Ipiranga partir para
isso, ou seria tentar focar mais no varejo? Obrigado.
André Pires:
Felipe, obrigado pelas perguntas. De fato, continuamos vendo uma movimentação de
importação relativamente alta, não muito diferente do que vimos ao longo de 2016, até
porque a arbitragem continua relativamente positiva; com mais volatilidade, mas positiva.
A Ipiranga vem focando também sua estratégia em investimentos de infraestrutura
logística. Então, a construção de capacidade, dependendo das circunstâncias, é algo que
está no plano estratégico da Ipiranga, não só por conta da importação como uma realidade
talvez mais presente no mercado, mas também da movimentação de combustível em geral,
inclusive interna no País, cabotagem etc.
E a própria Ultracargo obteve, como dissemos, autorização para fazer sua expansão em
Itaqui. Lembrando que em Itaqui, no Maranhão, em torno de 50% da movimentação do
porto é de combustíveis. Então, é um porto muito focado nesse tipo de atividade.
Portanto, o Ultra está atento a essas questões, e tem, através de seus negócios, focado
também em melhorar sua infraestrutura para se adequar a essa nova realidade.
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Sobre a questão de se é estratégia da Ipiranga aumentar venda para TRR ou para B2B,
sendo que isso tem um menor retorno, isso é conhecido, vocês sabem que no B2B e no
TRR as margens são menores que na revenda, mas não existe uma gestão de portfólio de
que neste mês aumenta, no mês que vem diminui, depois aumenta novamente. Não
funciona dessa forma.
Isso depende das oportunidades e dos negócios que estão sendo feitos, e das negociações
que ocorrem entre Ipiranga e seus clientes, e também das nossas oportunidades de
movimentação e de produtos em determinadas regiões. Então, isso é uma consequência
da escala que a Ipiranga tem e da sua estratégia de negócios.
É claro que você sabe que nosso foco de crescimento, em termos de expansão, é na
revenda, mas os negócios de B2B e TRR também são negócios importantes para nós e,
dependendo da situação, podemos ter um volume maior ou menor. Mas não há uma
estratégia focada somente em volume, claramente.
Felipe Gouvêia:
Perfeito. Muito obrigado.
Régis Cardoso, Credit Suisse:
Bom dia. Obrigado por tomarem as perguntas. A primeira pergunta, gostaria de saber se é
possível fazermos hoje um balanço de como a política de preços da Petrobras tem afetado
a Ipiranga. Por um lado, hoje existe uma menor concorrência do produto importado, e por
outro, vocês têm conseguido operar ganhos e perdas de estoque; e uma terceira faceta,
talvez, é que vocês têm se beneficiado de ganhos na operação de importação propriamente
dita. Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é relativa a margens da Ipiranga. Em média, no 1T, foi de 127, é um
nível ainda muito forte, principalmente na relação com o ano anterior. Mas será que vocês
poderiam comentar um pouco sobre a trajetória dessa margem ao longo do trimestre? Se
ela se manteve estável, se começou mais forte e foi caindo ao longo do trimestre? São
essas duas. Obrigado.
André Pires:
Régis, obrigado pelas perguntas. Em relação à política de preços, logo que a nova política
de preços foi anunciada, e ao longo do tempo, temos dito que entendemos que isso é
positivo para o mercado e para a Ipiranga. É claro que há efeitos ao longo do trimestre que
são de ganhos ou perdas de estoque, dependendo de como essa movimentação é feita.
Em nossa visão, temos a capacidade de desenvolver um sistema de inteligência para poder
avaliar o nosso supply chain, como ele funciona da melhor forma possível, inclusive
eventualmente com um pouco de importação, eventualmente definindo onde nossos
volumes de compra serão realizados.
Então, em geral, eu diria que isso é positivo, e facilita também uma maior transparência e
visibilidade para definição do preço dos produtos que compramos da Petrobras.
Em relação à margem, como comentei anteriormente, sim, esperamos que a margem
continue se expandindo, mas o crescimento do EBITDA virá tanto de margem, como
também de volume.
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Dentro do 1T, como você comentou, eu diria que essa evolução foi estável. Não houve
uma diferença muito grande entre os meses que possamos destacar em relação à evolução
dessa margem. Ela teve um desempenho relativamente estável.
Régis Cardoso:
Muito claro. E se me permitirem uma terceira pergunta rápida, será que vocês poderiam
descrever os principais investimentos em capital de giro? Eu sei que tipicamente é
sazonalmente mais forte no 1T. Obrigado.
André Pires:
Você pode repetir a pergunta, Régis? É sobre capital de giro?
Régis Cardoso:
Gostaria de entender qual foi o principal investimento em capital de giro que aconteceu ao
longo do 1T, que eu sei que é sazonalmente mais forte. Obrigado.
André Pires:
Isso na Ipiranga?
Régis Cardoso:
Isso, por favor.
André Pires:
Basicamente, as importações. Temos um capital de giro maior nas importações. É
basicamente isso. E o etanol também, porque estamos na fase em que precisamos
construir um pouco mais de estoque no etanol também. x
Régis Cardoso:
Ótimo, muito claro. Obrigado.
Christian Audi, Santander:
André, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à Ipiranga: sobre esses ganhos de
market share, André, você está vendo uma dinâmica, principalmente no começo do 2T,
onde, nas suas expectativas de ganhos de market share, você está mais animado com o
outlook? De quem vocês podem ganhar market share? É mais dos competidores de menor
porte, ou vocês também estão conseguindo ganhar um pouco de share dos competidores
maiores? Só para ter um pouco mais de cor não só do que está acontecendo, mas da sua
expectativa, se você está mais animado com relação a poder realmente recuperar market
share de forma mais agressiva no 2T e, sem dúvida, na segunda metade do ano.
André Pires:
Christian, obrigado pela pergunta. Nós estamos sempre animados, nunca estamos
desanimados. Essa é a primeira resposta.
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Como falamos, não existe uma estratégia de ganho de market share. Nossa estratégia é
claramente focada na sustentabilidade econômica do negócio, é claramente focada na
expansão da nossa rede, o que, consequentemente, traz desempenhos de volume
melhores, e isso é o que está acontecendo.
Quando olhamos especificamente no último mês, o que houve foi um melhor desempenho
do Sindicom versus os outros players, e houve também um bom desempenho da Ipiranga.
Mas isso é consequência. E eu continuo encorajando todos a não se focarem
exclusivamente em certos períodos, certos meses. Temos que olhar uma tendência de
mais longo prazo.
E, de novo, ressaltando que, olhando de forma um pouco mais holística, é importante ver
a expectativa da Ipiranga de entregar um crescimento de EBITDA, em termos absolutos,
em linha com o crescimento que houve no ano passado, ou seja, maior que a inflação
efetivamente.
Christian Audi:
E você acha, dada essa aceleração nas adições atípica que você mencionou no 1T, que
existe o potencial de vocês revisarem para cima o número de conversões para o ano todo?
André Pires:
Nós temos expectativa de uma abertura de postos maior do que foi no ano passado. No
ano passado, em termos brutos, abrimos 453 postos, foram 120 depurações, e neste ano
acreditamos que deveremos chegar próximo à marca de 500 ou ultrapassá-la. Esse é o
nosso número.
Christian Audi:
Mas o net seria quanto, André? Haverá um aumento no net deste ano versus o net do ano
passado de aberturas?
André Pires:
Por definição, deveria haver, porque temos uma depuração que na média é em torno de
1,5% da rede, ou menos. E também, vale ressaltar que, se pegarmos os últimos 12 meses,
nossa depuração está dentro da média histórica, e no 1T ela foi bem abaixo da média
histórica.
Christian Audi:
OK. Obrigado.
Ângelo, BWGI (pergunta via webcast):
Gostaria de entender a baixa adição líquida das lojas am/pm versus adições líquidas de
novos postos revendedores, 16 am/pm versus 85 novos postos. Como foi a adição bruta
de am/pm?
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André Pires:
Teríamos que ver o número dos últimos 12 meses, mas ela é temporal. Se olharmos um
prazo mais longo, os postos que estão entrando em funcionamento via embandeiramento
ou via novos negócios, em torno de 60% deles têm vindo com conveniência ou com am/pm.
Então, esse resultado do 1T, eu acredito que seja basicamente temporal. Se olharmos o
contexto de mais longo prazo, a adição na margem de am/pm tem sido maior que a nossa
penetração de am/pm, que hoje é em torno de 30%. Se olharmos o crescimento, essa
adição tem sido em torno de 60% dos postos que crescem.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André
Pires para últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Pires:
Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. Sempre deixando claro que nossa equipe de
RI está à disposição caso queiram esclarecer mais dúvidas, e espero vocês no próximo
call, que ocorrerá em agosto. Um abraço a todos, e muito obrigado.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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